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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV.  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

Algemeen:  
Catty Green Geur nutrilizer is een uniek product om o.a. hevige urinegeur van katten, konijnen, 

mensen enz. volledig te verwijderen. Verwijdert tevens zweetgeur uit b.v. schoenen en andere 

hinderlijke geuren.   

Catty Green bestaat uit volledig onschadelijke bacteriën. Zodra deze in contact komen met urine 

kristallen of andere geurveroorzakers  vermenigvuldigen deze zich en vormen de benodigde enzymen 

om de geuren af te breken.  

Dit resulteert in een snelle, grondige, veilige en langdurige werking! 

Geur en stank veroorzaakt door mens, dier of rottend afval worden direct gemaskeerd en aansluitend 

geneutraliseerd , dus direct resultaat.  
 

Toepassing 
Goed schudden voor gebruik. Spray of giet op de plaats waar de geur / stank ontstaat. 
 

Uiterlijk:  
Doorzichtige vloeistof.  
 

Vlampunt:  
Niet brandbaar. 
 

Eigenschappen: 
Catty Green  is een unieke ontwikkeling op het gebied van de combinatie van reinigen en ontgeuren. 
De combinatie van etherische olie, geurstof en bacteriën werkt fantastisch en doeltreffend. 

Geurneutralisator 1 ES concentrate kan tevens preventief worden toegepast.  

 

Om een goed resultaat te bereiken wordt gebruik gemaakt van de volgende bacteriën:  
• Protease – breekt eiwit af.  

• Amylase – breekt zetmeel en koolhydraten af.  

• Lipase – breekt vetten af.  

• Cellulase – breekt celstoffen af 

• Urease – breek urine af.  
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Applicatie: 
 

Bij overmatige overlast puur gebruiken.  

 

Bij gemiddelde overlast kan voor een eerste gebruik bij  verdund worden tot 1 ltr per 10 ltr 

water. Vervolgens zal een verdunning van 1 ltr op 50 ltr water volstaan. Bij preventieve werking 

is 1 ltr op 75 ltr water voldoende.  

 

Levering: 

 

10 ltr cans, 25 ltr cans 

 


